Materiály k samostudiu
Čtvrtek 23.4. 2020
Třída 8.B

ČESKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) – ČTVRTEK 23. 4. 2020
I. kontrola zadání ze dne 21. 4.
1. uč. str. 42/cv. 6 do sešitu
objevit se, tamější, pěvecký, věnovat se, rozumět, pomněnka, ztemnět, osamělý, městský,
skromně, vědro, upřímně
3. uč. str. 60/ 26 cv. a) – d) do sešitu
a) Když byl malý, rodiče se o něho dost báli, neboť byl často nemocný.
b) Ráda bych ji pozvala k nám na návštěvu, neboť jsem ji od páté třídy neviděla.
c) Potřebovala bych pomoct s pohoštěním, neboť pořádám oslavu narozenin.
d) Zastavila jsem se v čajovně pro kvalitní čaj, táta ho má totiž rád.
II. Nové zadání
1. uč. 43/7 písemně do sešitu
2. uč. str. 61/cv. 28, 29 do sešitu

ANGLICKÝ JAZYK
Anglický jazyk – (Panošová) 23. 4. 2020
Pečlivě si překontroluj PS s. 44 cv. 1, 2, 3.
Řešení:

Do sešitu vypracuj z učebnice s. 59 cv. 3 a) c) - doplňuj barevně nebo podtrhni
59/3d) ústně
Ful.:

uč s.60 Save the orphant bears; poslech je uveden na osmabe.perina@seznam.cz (heslo
máte, jinak k doptání na fulinova.perina@seznam.cz) - lze splnit i bez poslechu.
60/2, 61/4 (do sešitu, nikdy nepiš do knihy - napište slovní spojení, ne jenom 1J, 2B)

DĚJEPIS
Vědecko - technická revoluce (str.124-129)


K vynálezu doplň dataci(+je-li to uvedeno, kdo je vynálezcem):

vynálezy můžeš i načrtnout/namalovat :-)
žárovka
fonograf
telefon
kinematograf
metro
tramvaj v Praze
psací stroj
zip
žiletka
plnicí pero


Zapiš si osobnosti(doplň, čím se zabývaly;příp.kdy to bylo):

Louis Blériot
Karl Benz
Rudolf Diesel
Louis Pasteur
Ivan Petrovič Pavlov
Guglielmo Marconi
Alfred Nobel
Henry Ford
Albert Einstein
Marie Curie-Sklodowská
Václavové Laurin a Klement
Jan Kašpar
Jan Jánský
František Křižík
Jan Kříženecký
Viktor Kaplan


Užijte si možnosti se DÍVAT NA DOBOVÉ záznamy, použijte 6 minutová
videa: televize seznam/Slavné sny:Den, kdy bylo vynalezeno nebo
použito: telefon/žárovka/kino/pásová výroba aut/letadlo/radioaktivita

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-patentovan-telefon-7brezen-151127
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-vynalezena-zarovka21-rijen-150697
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-zrodilo-kino-22-brezen150847
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-clovek-poprve-letelletadlem-17-prosinec-150782
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-lide-zacali-jezdit-auty-1rijen-150672
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-narodila-marie-curieskodowska-7-listopad-1867-153167

PŘÍRODOPIS
1) Pro zopakování kapitoly Smyslová ústrojí vypracuj do sešitu odpovědi na otázky
1 – 10 na str.61. U otázky 7 napiš, jaké orgány patří do vnějšího, středního a vnitřního
ucha. Cestu zvuku již nepopisuj. U otázky 10 stačí dva příklady živočichů.
2) Téma: Rozmnožovací soustava

Přečti si úvodní část na str.62. Nadepiš Rozmnožovací soustava a zapiš, jak se liší
pohlavní a nepohlavní rozmnožování organismů. Písemně vysvětli, co je pohlavní
dvojtvárnost a uveď příklady živočichů (úkol v hnědém poli na str.62) a co je
hermafrodit (úkol na okraji str.62 nahoře).
3) Následuje učivo o pohlavní soustavě muže a ženy. Stejně jako u ostatních soustav
byste měli vědět, jak rozmnožovací soustava funguje, i když je to téma hodně intimní.
Na úvod se podívej na video, které je určené pro žáky osmého ročníku. Protože je
dost dlouhé, podívej se na to, až budeš mít dost času, nejpozději 28.4., kdy budeš mít
za úkol nastudovat toto téma z učebnice. Někomu mohou být podrobnosti ve videu
nepříjemné, vystačíte si tedy s informacemi v učebnici.
https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8
https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0

FYZIKA
Kontrola z minulé hodiny: tabulka
a) 6. A; 30 dílků; 0,2 A; 2 A; 4,6 A
b) 0,3 A; 30 dílků; 0,01 A; 0,1 A; 0,08 A.
Napište si do sešitu:
Elektrické napětí - Učebnice str. 129 – 132
Přečtěte si text a vypište si značku napětí jako fyzikální veličiny, základní jednotku
a jednotky větší a menší.

